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HARMONOGRAM MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ:
Niedziela – godzina 12.45 i 18.30 – Little Bromton Oratory, Brompton Road, Londyn, SW7 2RP.
I Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Wojciecha i adoracją jego relikwii.
II Niedziela m-ca – godz. 12.45 – spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych po Mszy św. o godz. 12.45.
II Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca Pio i adoracją jego relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Szarbela, namaszczeniem jego olejem i adoracją relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 12.45 – Msza z kazaniem nie tylko dla dorosłych. Przed Mszą św. – spotkanie scholi dziecięcej.
IV Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Faustyny i adoracją jej relikwii.
SPOWIEDŹ:
W niedzielę, 30 min. przed każdą Mszą św. Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia spowiedzi, bądź kierownictwa
duchowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Rozpoczęliśmy pierwszą z dwóch serii Rekolekcji Wielkopostnych. Prowadzi je ks. Adam Krzykała – duszpasterz
młodzieży, pielgrzym, alpinista. Oprócz niedzieli, spotkamy się także w poniedziałek, 11 marca, o godzinie 19.30
w Little Brompton Oratory na Mszy św. z nauką rekolekcyjną pt. „Mów, poznawaj… znaczy rozeznawaj”.
We wtorek, 12 marca, spotkamy się natomiast na Mszy św. z nauką rekolekcyjną w naszym kościele filialnym –
Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington o godzinie 19.30. Nauka pod tytułem: „Ojcze nasz… Prościej się
nie da!”. Serdecznie zapraszamy!
2. W okresie Wielkiego Postu wieczorne nabożeństwa do naszych Świętych Patronów mają nieco zmienioną formę.
W każdą niedzielę, po zakończeniu nabożeństwa pasyjnego, możliwa jest adoracja relikwii poprzez ich ucałowanie.
W każdą 3. niedzielę miesiąca odbywa się tradycyjnie namaszczenie cudownym olejem z grobu św. Szarbela.
3. W głębię Wielkiego Postu pomagają nam wejść i czas ten owocniej przeżyć nabożeństwa wielkopostne – „Gorzkie
Żale” i „Droga Krzyżowa”. Nabożeństwa „Gorzkich Żali” będziemy sprawowali zasadniczo we wszystkie niedziele
Wielkiego Postu po Mszach św. wieczornych. Nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” będziemy sprawowali we wszystkie
wielkopostne niedziele po Mszach św. południowych oraz w Wielki Piątek Męki Pańskiej o godzinie 15.00 w Little
Brompton Oratory.
4. Londyńska premiera najnowszej książki Szymona Hołowni pt. „Boskie zwierzęta” i spotkanie z autorem odbędzie się
w naszej parafii w niedzielę, 24 marca. Zapraszamy na godzinę 20.00.
5. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa” – konferencja poświęcona tej tematyce odbędzie się w naszej
parafii w niedzielę, 31 marca po Mszy św. wieczornej.
6. Serdecznie podziękowania przede wszystkim za Wasze modlitewne wsparcie, za włączanie się w liturgię i troskę
o nasz kościół oraz za ofiary złożone na potrzeby utrzymania naszej parafii. Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy modlitwą i ofiarą materialną wsparli organizację wyjazdu ministrantów do Rzymu, Neapolu i Pompejów.
Bóg zapłać! W zeszłą niedzielę na potrzeby utrzymania naszej parafii zebraliśmy: £330,99 – taca; £98,35.
7. Zgodnie z zarządzeniem Referatu Finansowego PMK, we wszystkich polskich parafiach w Anglii i Walii, zbierana jest
dzisiaj druga taca na rzecz polskich misjonarzy, którzy z poświęceniem zdrowia, a nawet ryzykując utratę życia,
ofiarnie pracują w krajach misyjnych. Bóg zapłać za okazane życzliwe wsparcie. Pamiętajmy o misjonarzach również
w naszej codziennej modlitwie.
8. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki. Zachęcamy do
przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
9. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
10.Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
10.03.2019 I Niedziela Wielkiego Postu
Lokalna Polska Misja Katolicka Chaplaincy
pw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika
Little Brompton Oratory, Brompton Road, South Kensington, London SW7 2RP
LPC M Chaplain cy, Loc al Po lish C atholic Missio n. Registered Charity nr 1119423
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KONTO BANKOWE: LPCM CHAPLAINCY – SORT CODE: 30 94 57 – ACC NO: 00617063
ks. prałat Stefan Wylężek
ks. Bartosz Rajewski
Zofia Poza oraz Aneta Helowicz

– Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
– Proboszcz parafii
– Prezes Rady Administracyjnej oraz Prezes Rady Duszpasterskiej

INTENCJE MSZALNE
Od września nie są sprawowane Msze św.
w Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington

Niedziela – 10 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
Rekolekcje Wielkopostne

Z Ewangelii św. Łukasza
Gazetki.msg
(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła.
Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się
chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest:
„Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas
powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego:
"Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę.
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko
będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane
jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do
Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni
i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł:
"Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego
kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

12.45
1. W int. ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą w pierwszym
kwartale tego roku: Markijana Stojanowskiego, Igora Aronowskiego,
Patryka Ziemanna i Aleksandra Stojanowskiego – o dobre rozeznanie
powołania, Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo
Św. Patronów, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach,
nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.
2. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 14).
18.30
1. W int. Beaty i jej rodziny – za wstawiennictwem św. Szarbela
i naszych Świętych Patronów – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.
2. W int. Jarosławy i jej rodziny – za wstawiennictwem św. Szarbela
i naszych Świętych Patronów – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.

Poniedziałek – 11 marca – Rekolekcje Wielkopostne
19.30
1. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 15).
2. Śp. Ryszard Majewski.

Wtorek – 12 marca – Rekolekcje Wielkopostne – Maria Assumpta
19.30
1. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 16).
2. O Boże bł. dla całej rodziny i przyjaciół ofiarodawcy.

Niedziela – 17 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
12.45 – Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 21).
18.30 – W int. Józefy z ok. imienin 89-tych urodzin – o Boże bł., Dary Ducha
Św., opiekę Matki Bożej, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych
relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.

